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TÜRKİYE'DE TARIM-GIDA SEKTÖRÜ VE 
KIRSAL ALANLARDA COVİD-19 HIZLI ETKİ 
DEĞERLENDİRME RAPORU LANSMAN 
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Genel Müdürümüz Aylin Çağlayan Özcan ile 
birlikte Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) Türkiye Temsilcileri ve Uluslararası 
Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Doğu Avrupa ve 
Orta Asya Alt Bölge Ofisi Direktörü'nün açılış 
konuşmalarını gerçekleştirdikleri "Türkiye'de 
Tarım-Gıda Sektörü ve Kırsal Alanlar Üzerinde 
Covid-19 Etki Değerlendirmesi Raporu'nun 
Çevrimiçi Lansman etkinliği, 2 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirildi. 

  

Açılış konuşmalarında söz alan Genel 
Müdürümüz, Covid-19 pandemisiyle birlikte 
tarladan sofraya gıda sistemlerinin 
korunmasının öneminin bir kez daha ortaya 
çıktığını ve Türkiye'nin, pandeminin 
başlangıcından bugüne kadar olumsuz etkileri 
en aza indirmek için gerekli önlemleri aldığını 
belirterek, gerçekleştirilen iyi uygulamaların 
yansımalarının sektörde göründüğünü ifade etti. 
Lansmanı gerçekleştirilen raporun tüm gıda 
tedarik zincirini kapsadığını belirten Çağlayan 
Özcan, raporun kapsamlı bulgular ve önerilere 

 

 

 

 

 yer verdiğini belirterek, bu kapsamda tüm 
paydaşların işbirliğine teşvik edildiğini ifade etti. 

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. İlkay 
Dellal tarafından Rapora ilişkin bir sunum 
gerçekleştirildi ve Soru-Cevap bölümünün 
ardından Lansman etkinliği tamamlandı. 

Raporla beraber, kırsal alanlarda ve tarım 
sektöründe Covid-19'un etki analizinin 
çıkartılması ve Hükümetimizin aldığı önlemlere 
ve yoğun çabalarına bu kuruluşlar tarafından 
daha fazla katkı sağlanması için bir zemin 
oluşturulması amaçlanmaktadır. Rapor 
kapsamında yapılan Hızlı Değerlendirme Anketi 
(Survey) yöntemi ile ayrıca Covid-19 
Pandemisinin kırsal haneler ve küçük ölçekli 
çiftçiler üzerinde geçim kaynakları, gıda 
güvenliği ve tarımsal gıda zincirleri açısından yol 
açtığı etkilerin tespiti ve değerlendirilmesi 
hedeflenmekte. 

Çalışma kapsamında Ankara Üniversitesinden 
akademisyenlerden oluşan Multidisipliner Ekibi, 
Ankara,  Adana,  Konya  ve  Gaziantep  illerine 
gerçekleştirilen saha  ziyaretlerinde sektör 
paydaşları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 
meslek kuruşları, STK’lar ve çiftçiler ile  veri  
toplanması ve anket çalışmaları kapsamında 
görüşmeler yapmış ve çalışma sonunda Rapor 
hazırlanmıştır. 

Rapor İçeriği, 

1-Covid-19 Sürecinde Tarımsal Gıda Sektörünün 
Durumu, 
2-Covid-19’un Tarımsal Gıda Zincirleri 
Üzerindeki Etkisi (Bitkisel Üretim, Balıkçılık, 
Hayvancılık, Gıda Sanayi, ve Diğer Alanlar) 
3-Covid-19’un Küçük Çiftçiler, Kırsal Haneler, 
Kırsal Ekonomiler Üzerindeki Etkisi, 
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4- Sonuçlar ve Öneriler, 
5- EK: Covid-19’un Epidemiyolojisi ve Çiftçi-
Paydaş Anketleri bölümlerinden oluşmaktadır. 
 
Raporda genel olarak pandemi sürecinde gıda 
tedarik zincirinin sürekliliğinin sağlandığı, 
çiftçilerin tarımsal üretimde ciddi sıkıntılar 
yaşamadıkları, ancak restoran, otel ve okulların 
kapatılması, ihracat-ithalat üzerindeki tedbirler, 
fiyatların yükselmesi gibi durumların da belirli 
ölçüde olumsuz etkileri olduğuna yer 
verilmekte. 

Pandeminin başlamasının, özellikle çabuk 
bozulan taze ürünlerin ve hayvansal ürünlerin 
pazarlanmasında kısa vadeli zorluklar yarattığı, 
ancak bu durumun uzun süre devam etmediği, 
ayrıca pandeminin başlangıcında üretici ve 
tüketici açısından şok etkisi yaşanmasına 
rağmen, hükümetin ve ilgili kamu kurumlarının 
zamanında aldığı kapsamlı önlemlerin, besin 
zinciri üzerinde çok olumsuz etkilere yol 
açmadığı tespitlerinde bulunulmuştur. 

Yayın Tarihi : 02.03.2021 
Kaynak: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 
 
IFAD BAŞKANINDAN SAYIN BAKANIMIZA 
TEŞEKKÜR MEKTUBU 
 

 
Fotoğraf: 
https://twitter.com/IFAD/status/136968110703425126
9/photo/1  

 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) 12. 
Kaynak Yenileme Dönemi (2022-2024) için 
öngörülen 5 milyon ABD doları değerindeki 
taahhüdümüz, 16 Şubat 2021 tarihli Danışma 
Toplantısı’nda tarafımızca beyan edilmişti. 

Bu kapsamda, IFAD Başkanı Sayın Gilbert 
Houngbo tarafından Sayın Bakanımıza iletilen 
teşekkür mektubunda, söz konusu katkının; 
kırsal yoksulluğun sona erdirilmesi, küçük 
ölçekli işletmelerin iklim değişikliğine 
adaptasyonunun desteklenmesi, gıda 
sistemlerinin güçlendirilmesi, kırsal 
ekonomilerin dönüştürülmesi, kırsal bölgelerde 
yaşayan yoksul insanların gıda güvenliği ve 
beslenme koşullarının iyileştirilmesine yardımcı 
olacağı vurgulanarak ülkemizin katkılarından 
duyulan memnuniyet dile getirilmiştir. 
 
https://twitter.com/IFAD/status/1369681107
034251269?s=1001 linkinden ilgili sosyal 
medya iletisine ulaşılabilir. 

 
Kaynak: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 
 
AVRUPA KOMİSYONU, KRİZ ZAMANLARINDA 
GIDA ARZI VE GIDA GÜVENCESİNİ 
SAĞLAMAYA YÖNELİK PLAN HAKKINDA GERİ 
BİLDİRİM SÜRECİNİ BAŞLATTI 

Avrupa Komisyonu, 1 Mart 2021 tarihinde kriz 
zamanlarında AB genelinde gıda arzı ve gıda 
güvencesini sağlamak için acil durum planı 
hakkında bir istişare başlattı. Bu istişare, planın 
şekli, yapısı ve kapsamı hakkında geri bildirim 
almayı amaçlamakta. 

Üreticiler, işleyiciler, distribütörler veya 
nakliyeciler gibi gıda tedarik zincirine dahil olan 
çeşitli paydaşlarla birlikte tüketiciler, sivil 
toplum ve ulusal otoriteler 1 Mart 2021- 3 Mayıs 
2021 tarihleri arasında 9 haftalık bir süre için 
görüşlerini sunmaya davet edildi. Çiftlikten 
Çatala Stratejisinde de açıklandığı üzere 
Komisyon, Avrupa’nın AB’nin gıda sistemini 
etkileyen krizlere tepkisinin koordinasyonunu 
artırmayı ve gıda güvencesini sağlamayı 
hedeflemekte. Bunu yapmak için, acil durum 
planı, kriz zamanlarında izlenecek bir dizi 
prosedürü ve ayrıca Komisyon tarafından 
koordine edilen, Üye Devletleri ve muhtemelen 
tarım, balıkçılık, ulaşım ve sağlık gibi çeşitli 
sektörleri içeren bir gıda krizine müdahale 
mekanizmasının kurulmasını içerecek. 

https://twitter.com/IFAD/status/1369681107034251269/photo/1
https://twitter.com/IFAD/status/1369681107034251269/photo/1
https://twitter.com/IFAD/status/1369681107034251269?s=1001
https://twitter.com/IFAD/status/1369681107034251269?s=1001
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Mekanizma, eylemi koordine etmek, en iyi 
uygulamaları paylaşmak, tehditleri ve riskleri 
değerlendirmek için kalıcı bir forum şeklini 
alacak. Çiftlikten Çatala Stratejisi ve hedefleri 
doğrultusunda, planın, esnek bir AB gıda sistemi 
için artırılmış çevresel, ekonomik ve sosyal 
sürdürülebilirliği hedeflemesi gerektiği 
belirtilmekte. 

Yayın Tarihi: 01.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 
KIBRIS TARİHİNDE İLK DEFA HANGİ HAYVAN 
TÜRLERİNİN ADADA EVCİL HAYVAN OLARAK 
TUTULMASINA VEYA SATILMASINA İZİN 
VERİLDİĞİNİ BELİRLEYEN BİR YÖNETMELİK 
ÇIKARILDI 

Söz konusu hayvan türlerini içeren listenin 
yürürlüğe girmesinden önce, Kıbrıs yasaları 
egzotik hayvan türlerinin evcil hayvan olarak 
kontrolsüz ithalatına izin veriyordu. Şimdi ise 
Hali hazırda ‘Pozitif Liste’ mevcutken, yalnızca 
sınırlı sayıda memeli türünün - yani köpekler, 
kediler, gelincikler, tavşanlar ve kemirgenlerin - 
bulundurulmasına ve satışına izin verilmekte. 
Domuzlar, koyunlar, keçiler, sığırlar, atlar, 
eşekler, katırlar ve bardolara da izin verilirken; 
bu türler için ek belediye veya şehir 
düzenlemeleri şart koşulabilir. (örneğin 
yerleşim alanlarında tutulmaları yasaklanabilir). 
Liste, daha geniş kemirgen kategorisinin yanı 
sıra, izin verilen memeli olmayan türlerin 
(kuşlar, balıklar ve - bazı istisnalar dışında - 
sürüngenler ve amfibiler) geniş kategorilerini de 
içeriyor.  

Kıbrıs'ta Pozitif Listenin benimsenmesi, evcil 
hayvan olarak uygun olmayan binlerce egzotik 
hayvan türünün saklanıp satılmasını engellediği 
için bir kilometre taşı olarak görülüyor. 

Kıbrıs, Pozitif Listeyi uygulamaya başlayan 7. AB 
Üye Devletidir.  

Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Hırvatistan, 
Malta ve Litvanya'nın yanı sıra Norveç gibi AB 
üyesi olmayan ülkeler de uygulamaya dahil. 

Hollanda ve Litvanya'da, Pozitif Liste kanunda 
yer alıyor. 

Yayın Tarihi: 01.03.2021 
Kaynak: AAP 

 
AVRUPA PARLAMENTOSU AVRUPA 
TARIMINDA GÖÇMEN MEVSİMLİK İŞÇİLER 
KONULU BİR BRİFİNG YAYIMLADI 
 

Fotoğraf: https://en.euractiv.eu/wp-
content/uploads/sites/2/2021/02/shutterstock_690287
665-1-800x450.jpg  

Brifing raporunda öne çıkan hususlar şöyle:  

AB meyve ve sebze sektörü diğer AB Üye 
Devletlerinden ya da üçüncü ülkelerden gelen 
mevsimlik işçilere büyük ölçüde bağımlı. 
Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Polonya, 
göçmen mevsimlik işçi istihdam eden başlıca 
ülkeler. Göçmen mevsimlik işçi sayısı giderek 
artarken, ulusal tarım işgücündeki düşüşten 
kaynaklanan boşluğu kısmen kapatabiliyor.  

AB ülkelerinden gelen göçmen mevsimlik işçiler, 
AB içinde işçilerin serbest dolaşımına ilişkin 
temel hak kapsamında, ev sahibi ülkenin 
vatandaşı olan işçilerle tamamen eşit haklara 
sahip olurken, üçüncü ülkelerden gelenler, 2014 
tarihli Mevsimlik İşçiler Direktifi kapsamında 
istihdam ve bazı sosyal haklar bakımından eşit 
muameleden faydalanabiliyor.  

AB Üye Devletleri kendi işgücü piyasalarının 
ihtiyaçlarına göre kendi mevsimlik işçi 
programlarını uygularken, üçüncü ülkelerle olan 
bağlarına ve göçmenlik sistemlerine göre 
hareket ediyor.  

https://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/shutterstock_690287665-1-800x450.jpg
https://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/shutterstock_690287665-1-800x450.jpg
https://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/shutterstock_690287665-1-800x450.jpg
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Mevsimlik tarım işçiliği genellikle kötü çalışma 
ve yaşama koşulları ile birlikte geliyor. Kaçak 
göçmenlerin yanı sıra yasal yollardan gelen 
işçiler de yasadışı çetelerin kurbanı olabiliyor, 
hatta köleliğin modern formlarına maruz 
kalabiliyor. Belirli bölgelerde özellikle kadın 
işçilerin sömürülmesi söz konusu olabiliyor.  

Koronavirüs salgını dolayısıyla, işçilerin seyahat 
kısıtlamasına tabi olması 2020 baharında 
hasatları kesintiye uğratmış, AB tarımındaki 
hayati rollerini ve karşılaştıkları zorlu koşulları 
ortaya sermişti. Avrupa Parlamentosu, bu 
duruma bir tepki olarak Haziran 2020’de 
mevsimlik işçilerin korunması ile ilgili bir Karar 
kabul etmişti. Kararda Üye Devletler ilgili AB 
mevzuatını düzgün bir şekilde uygulamaya ve 
Komisyon da yeni spesifik rehberler 
yayımlamaya ve kötü muameleye karşı ve 
kurbanların korunmasına yönelik uzun vadeli 
çözümler üretmeye davet edilmişti. Temmuz 
2020’de Komisyon bu çağrıya cevap vererek 
mevsimlik işçilerin pandemi kapsamında 
korunmasına yönelik yeni rehberler yayımlamış 
ve Avrupa İş Otoritesi ile devam eden bir çalışma 
yapıldığını duyurmuştu. 

Yayın Tarihi: 01.03.2021 
Kaynak: Avrupa Parlamentosu 

KOMİSYON, AB'DE COĞRAFİ İŞARETLER (GI) 
VE GELENEKSEL ÜRÜNLER (TSG) İLE İLGİLİ 
ÇALIŞMAYI YAYIMLADI 

Söz konusu çalışmaya göre; GI'ler ve TSG'lere 
ilişkin AB çerçevesi, hedeflere ulaşmada etkili 
olmakta ve net bir AB katma değeri sağlamakta. 
GI ve TSG programları ilgili ve diğer AB ve ulusal 
politikalarla büyük ölçüde uyumlu olmakla 
birlikte, çevresel sürdürülebilirlik ve hayvan 
refahı hususlarının daha fazla entegrasyonu için 
alan bulunmakta.  

Fotoğraf: https://www.euractiv.com/wp-
content/uploads/sites/2/2018/02/shutterstock_772988
287-800x450.jpg 

Çalışma, bazı Üye Devletlerdeki tüketicilerin 
GI'ler ve TSG'lere ilişkin düşük farkındalığının ve 
anlayışının yanı sıra değer zincirinin alt 
aşamalarındaki kontrollerin zayıflıkları gibi bazı 
zorlukları da ortaya koymakta. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/cmef/products-and-markets/gis-and-
tsg-protected-eu_en  linkinden bahse konu 
çalışmaya erişim sağlanabilmektedir. 

Yayın Tarihi: 02.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

GELGİTİ DÖNDÜRMEK: SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR OKYANUS KURTARMA FİNANSMANI 
NASIL SAĞLANIR? 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans 
Girişimi (UNEP FI) bankaların, sigortacıların ve 
yatırımcıların okyanus sektörlerinin 
sürdürülebilir bir geleceğe geçişi için harekete 
geçmesine yardımcı olacak mavi finans hakkında 
yeni bir kılavuz yayımladı. (Bknz. 
https://www.unepfi.org/publications/turning-
the-tide/ ) 

Söz konusu kılavuz beş temel okyanus 
sektöründeki finans kurumları için pratik bir 
araç niteliğinde. Deniz ürünleri, nakliye, 
limanlar, açık deniz yenilenebilir enerjileri ve 
kıyı turizmi. Kılavuz, hangi müşteri 
faaliyetlerinin en iyi uygulama olarak 
araştırılacağı, hangi faaliyetlere karşı mücadele 
edilmesi gerektiği ve zarar verici nitelikleri 

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/shutterstock_772988287-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/shutterstock_772988287-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/shutterstock_772988287-800x450.jpg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/gis-and-tsg-protected-eu_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/gis-and-tsg-protected-eu_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/gis-and-tsg-protected-eu_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/gis-and-tsg-protected-eu_en
https://www.unepfi.org/publications/turning-the-tide/
https://www.unepfi.org/publications/turning-the-tide/
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nedeniyle hangi faaliyetlerden tamamen 
kaçınılması gerektiğinin ayrıntılı bir analizini 
içeren bir yol haritası sağlıyor. 

Kılavuz, Avrupa Komisyonu tarafından finanse 
edilmekte olup, sürdürülebilir mavi ekonomiyi 
finanse etmek için pazarın kilit taşı olan 
Sürdürülebilir Mavi Ekonomi İlkeleri üzerine 
inşa edilmekte. Bu ilkeler 2017 yılında Avrupa 
Komisyonu tarafından WWF, Galler Prensi 
Uluslararası Sürdürülebilirlik Birimi ve Avrupa 
Yatırım Bankası ile ortaklaşa geliştirilmişti. Artık 
UNEP FI tarafından da benimsenmekte. 

Bu yılın başlarında, UNEP FI okyanus finans 
alanını haritalandıran, finansal kurumların 
faaliyetlerinin etkisini okyanus refahını yeniden 
inşa etmeye, biyoçeşitliliği yeniden tesis etmeye 
ve okyanus sağlığını canlandırmaya doğru 
kaydırmaları için bir giriş noktası sağlayan 
Yükselen Gelgit Raporu'nu (Şubat 2021) 
yayımladı. 

Yayın Tarihi: 02.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

FRANSIZ MİLLETVEKİLLERİ EFSA’NIN 
"TOKSİK" PESTİSİT DEĞERLENDİRMELERİNİ 
KINADI 

Yüzden fazla Fransız milletvekili, AB’nin pestisit 
değerlendirmesini kınamak ve Avrupa Gıda 
Güvenliği Ajansının (EFSA) değerlendirmelerini 
AB tüzüğüne uygun olarak artırmasını talep 
etmek için güçlerini birleştirdi. 

EFSA'ya gönderilen mektupta, hem Avrupa 
Parlamentosu milletvekilleri hem de ulusal 
milletvekillerinden oluşan imzacılar, bitki 
koruma ürünlerinin farklı bileşenlerinin 
kümülatif etkilerinin “sağlık kurumlarının 
değerlendiricileri tarafından tamamen göz ardı 
edildiğini” ifade etti. 

Mektubun yazılmasını tetikleyen, 2020'nin 
sonlarında yürütülen ve "birkaç ağır metal ve 
diğer toksik formül maddeleri" de içeren 14 
pestisitte bir dizi beyan edilmemiş toksik ürün 
bulan bir çalışmaydı. 

Mektup birden fazla kimyasalın kümülatif 
'kokteyl' etkisini göz ardı ederek, EFSA'nın AB 
tüzüğünün ihlal edildiği ve AB'nin en yüksek 
mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'nın 
kararına uyulmadığı konusunda ısrar ediyor. 

Mahkemenin 2019 kararı, bitki koruma 
ürünlerinin bileşenlerinin bir 
kombinasyonunun potansiyel etkilerinin hem 
aktif maddelerin onaylanması prosedüründe 
hem de bitki koruma ürünlerinin 
ruhsatlandırılması için yasal olarak dikkate 
alınması gerektiği sonucuna vardı.  

Fotoğraf: https://www.shutterstock.com/ 

Bunun ışığında, imzacılar EFSA'nın mahkemenin 
kararıyla yorumlanan Avrupa düzenlemesini 
doğru bir şekilde uygulamasını talep ediyor ve 
endişeleri iki ay içinde ele alınmazsa yasal 
şikâyette bulunacaklarına dair uyarıda 
bulunuyorlar. 

EFSA'nın bir sözcüsü EURACTIV'e, ajansın risk 
değerlendirme süreçlerinin bütünlüğünün "sıkı 
bir şekilde arkasında durduğunu” ve bunların 
"her zaman ilgili AB düzenlemelerine uygun 
olarak yürütüldüğünde" ısrar ettiğini söyledi. 

AB pestisit mevzuatı, EFSA'nın pestisit 
formülasyonları üzerinde değil, tek tek aktif 
maddeler üzerinde bilimsel bir değerlendirme 
yaptığını belirtiyor. 

Ancak EFSA, bir dizi pestisitin benzer etkilere 
sahip olduğunu ve insan sağlığı üzerindeki 
etkilerinin "kombinasyon halindeyken tek tek 
olduğundan daha fazla" olabileceğini kabul 
etmekte. 

https://www.shutterstock.com/
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EFSA’nın yıllık 2020 raporu, Avrupa'da tüketilen 
gıdanın üçte birinin iki veya daha fazla pestisit 
kalıntısı içerdiğini ortaya koydu. 

EFSA sözcüsü, ”EFSA'nın gıdalardaki pestisit 
kalıntılarının kümülatif risk değerlendirmelerini 
gerçekleştirmek için metodolojiler 
geliştirmesinin nedeni budur,” şeklinde 
açıklamada bulundu. Pestisitlerin kombine 
kokteyl etkilerini ele almak için hedeflenen bir 
metodoloji üzerinde çalışmanın şu anda devam 
ettiğini de sözlerine ekledi. 

Yayın Tarihi: 03.03.2021 
Kaynak: Euroactiv 

AVRUPA KOMİSYONU YENİ DESTEKÇİLER 
ARIYOR: BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAK İÇİN 
DÜNYA ÇAPINDA GÜÇLERİMİZİ 
BİRLEŞTİRELİM  

Fotoğraf: https://www.euractiv.com/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_563150
584-800x450.jpg  

3 Mart 2021 Çarşamba günü, Dünya Yaban 
Hayatı Günü vesilesiyle, Avrupa Komisyonu, 
doğa için yürütülen çalışmaları hızlandırmak ve 
önümüzdeki dönemde yapılacak Biyolojik 
Çeşitlilik Konvansiyonu Taraflar Konferansı’nın 
kritik 15. Toplantısında hükümetleri daha azimli 
olmaya ikna etmek için tüm dünya kurumlarını 
bir kez daha seslerini yükseltmeye davet etti.  

Komisyon “Biyoçeşitlilik için Birleşin” mottolu 
küresel koalisyonu başlatalı tam bir yıl oldu. 
Dünya çapında 200’den fazla kurumdan oluşan 
ve biyoçeşitlilik kriziyle baş etmek için güçlerini 
birleştiren bu koalisyonda ulusal parklar, 
araştırma merkezleri, üniversiteler, bilimsel ve 

ulusal tarih müzeleri, akvaryumlar, botanik 
bahçeleri ve hayvanat bahçeleri yer alıyor.   

Komisyon ayrıca, bu yıl Ocak ayında Tek 
Gezegen Zirvesi’nde başlatılan hükümetler arası 
“Doğa ve İnsanlık için Üstün Gayret 
Koalisyonu”na da katıldı. Koalisyon, 2030 yılına 
kadar karaların ve denizlerin % 30’unu 
korumayı amaçlıyor.  

Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Yeşil 
Mutabakatından sorumlu Başkan Yardımcısı 
Frans Timmermans, konuşmasında şunları dile 
getirdi:  İnsanlık, eşi görülmemiş bir hızla doğayı 
tahrip ediyor. Yaklaşık 1 milyon türü kaybetme 
riskiyle karşı karşıyayız. Bizler gezegenin zengin 
yaşam ağına tamamen bağımlı olduğumuzdan, 
bu kayıplar insan sağlığı ve refahına doğrudan 
bir tehdit yaratıyor. Acilen doğayla ilişkimizde 
dengeyi yeniden sağlamalı ve biyoçeşitlilik 
kaybını tersine çevirmeliyiz. “Biyoçeşitlilik için 
Birleşin” gibi koalisyonların yaptığı işler, doğal 
çevrenin iyileşme yoluna girmesinde hayati 
önem taşıyor.   

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan sorumlu 
Komiser Virginijus Sinkevičius ise 
konuşmasında dünya çapında daha çok ortakla 
ve mevcut tüm imkânlarla hareket etmenin 
önemine dikkat çekti.  

Monako Oşinografi Enstitüsünde, tam bir yıl 
önceki başlangıcından bu yana, 47 ülkeden 205 
kurum, Koalisyonun iş çevrelerinden 
belediyelere, vatandaşlardan hükümetlere 
kadar herkesin harekete geçmesi çağrısını 
destekledi. Komisyon katılımcı 
organizasyonların sayısını 500’ün üzerine 
çıkarmayı hedefliyor.  

Yayın Tarihi: 03.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
 
 
 
 

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_563150584-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_563150584-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_563150584-800x450.jpg
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AVRUPA KOMİSYONU ORTAK TARIM 
POLİTİKASINA (OTP) İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI HAKKINDA BİR 
ÇALIŞMA YAYIMLADI 

Çalışmaya göre, OTP bilgilendirme politikası, 
politikanın anlaşılması ve algılanmasını 
geliştirmede başarılı oldu.  Eurıbarometer’dan 
sağlanan rakamlar ve bahse konu çalışma 
kapsamında yürütülen bir paydaş 
araştırmasından elde edilen sonuçlar, OTP ile 
ilgili farkındalığın son beş yılda arttığını ve 
politikanın performansına ilişkin algının iyiye 
gittiğini ortaya koydu. Böylece, bilgilendirme 
politikasının büyük ölçüde amaçlarına ulaştığı 
görüldü.  

Bahse konu çalışma, OTP bilgilendirme 
politikasına ilişkin genel bir değerlendirme 
çalışmasına katkı sağlamakta. Bu genel 
değerlendirmenin 2021 yılı sonbaharında bir 
Komisyon raporunun yayımlanmasıyla 
sonuçlanması bekleniyor. Değerlendirmenin 
amacı: OTP bilgilendirme tedbirlerinin ilgililik, 
tutarlılık, etkinlik ve etkililiğinin incelenmesi.  

Yayın tarihi: 04.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

“ÇİFTLİKTEN ÇATALA”NIN ÖTESİNDE: 
AB'NİN BİYOÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİNİN 
TARIM TARAFI  

Avrupa Birliği’nin biyoçeşitlilik kaybının önüne 
geçme teklifi, gıda sistemini daha sürdürülebilir 
hale getirme amacıyla birlikte ilerlemekte. 
Biyoçeşitlilik stratejisinin tarımsal tarafı, 
Komisyon her iki stratejiyi de aynı gün açıkladığı 
için Çiftlikten Çatala Stratejisinin gölgesinde 
kaldı. Bununla birlikte, Biyoçeşitlilik 
stratejisinin tarımla ilgili kısmının önemli 
olduğu değerlendirilmekte ve biyoçeşitlilik 
kaybı tehdidi doğrudan gıda üretimini 
etkilerken, ekosistem bozulmasının birçok 
nedeni belirli tarım uygulamalarıyla 
ilişkilendirilmekte. 

Fotoğraf: https://www.euractiv.com/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_172382
6488-800x450.jpg  

Stratejide belirlenen en iddialı hedeflerden biri, 
AB'nin tarım alanlarının en az % 10'unu tampon 
şeritler, münavebeli veya münavebesiz nadas 
araziler ve üretken olmayan ağaçları içeren 
yüksek çeşitlilikteki peyzaj özellikleri altında 
geri getirmek. Diğer bir önemli husus, zarar 
görmüş ekosistemleri kurtarmayı ve 
sürdürülebilir yönetimlerini sağlamayı 
amaçlayan AB'nin doğa restorasyon planı. Bu 
restorasyon planının temelinin, AB düzeyinde 
yasal olarak bağlayıcı doğa restorasyon hedefleri 
oluşturmaya yönelik yasal bir teklif olması 
beklenmekte. 

Yayın Tarihi: 04.03.2021 
Kaynak: Euractiv 
 
BİYOÇEŞİTLİLİK VE ÇİFTLİKTEN ÇATALA 
STRATEJİLERİNİN GERÇEKLİĞİ NELERDİR? 

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans 
Timmermans, Avrupa Yeşil Mutabakatının 
merkezinde, Biyoçeşitlilik ve Çiftlikten Çatala 
Stratejilerinin AB halkının sağlığını ve refahını 
korumak ve aynı zamanda AB’nin rekabet 
gücünü ve direncini artırmak için yeni ve daha 
iyi bir doğa, gıda sistemleri ve biyolojik çeşitlilik 
dengesinin yer aldığını; ayrıca bu stratejilerin 
geçiş sürecinin önemli parçaları olduğunu ifade 
etti.  

Stratejiler Mayıs 2020'de açıklandığında, birçok 
paydaş AB için tarım ve gıda sistemlerinin 
geleceği üzerine stratejik düşünmeyi 
memnuniyetle karşıladı. Bu stratejilerde 
çiftçilerin ekonomik durumunu iyileştirirken ve 

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_1723826488-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_1723826488-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_1723826488-800x450.jpg
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gıda güvencesini sağlarken çevrenin 
korunmasını daha da ileri götürme ve iklim 
değişikliğiyle mücadele etme amacının açık 
olduğunu belirtti. Bununla birlikte, iki strateji, 
önerilerin genel tutarlılığı hakkında bir dizi soru 
işaretine yol açtı. Buna örnek olarak bir etki 
değerlendirme çalışması yapılmadan, pestisit ve 
gübre kullanım miktarlarının azaltılması ve 
tarım arazisinin zorunlu olarak azaltılması 
önerildi. Politikaları hazırlayanlar, tekliflerinin 
çiftçiler için ek bir yük oluşturmayacağını veya 
AB tarımsal üretiminin azalmasına neden 
olmayacağını göstermeye zorlandı. 

Fotoğraf:  https://www.euractiv.com/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_121548
4201-800x450.jpg  

Eleştirmenler, bunun Avrupa'nın gıda 
güvencesini artırma ve AB'nin kırsal alanlarında 
büyümeyi geliştirme hedefiyle çelişeceğini iddia 
etmekte. Ayrıca, önerilen iki stratejinin birlikte 
uygulandığı takdirde, AB tarımsal üretiminin 
%15 azalmasına ve AB gıda güvencesinin 
azalmasına neden olabileceğini iddia etmekteler. 

Yayın Tarihi: 05.03.2021 
Kaynak: Euractiv 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK: AB VE 
SEYŞELLER YENİ ORTAKLIK ANLAŞMASI 
KAPSAMINDA İLK ORTAK KOMİTE 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ 

3-4 Mart 2021 tarihlerinde, AB ve Seyşeller yeni 
Sürdürülebilir Balıkçılık Ortaklığı Anlaşması'nın 
(SFPA) ilk uygulama yılını ve onun altı yıllık 
uygulama Protokolünü gözden geçirmek ve 
sürdürülebilir balıkçılığa yönelik işbirliğini ve 

ortak çabaları güçlendirmek için mekanizmaları 
tartışmak için toplandı. 

AB-Seyşeller SFPA, hem mali açıdan hem de 
balıkçılık fırsatları açısından AB için yürürlükte 
olan en önemli orkinos anlaşması olarak 
görülüyor. 

Yeni SFPA ve anlaşmanın Protokolü 24 Şubat 
2020 itibariyle geçerli olup AB ve Seyşeller 
arasında balıkçılık alanında uzun süredir devam 
eden ikili işbirliğinin ve hem Seyşeller sularında 
hem de bölgede deniz kaynaklarının 
sürdürülebilir ve şeffaf kullanımını teşvik 
etmeye yönelik ortak taahhütlerinin önemli bir 
kilometre taşını temsil etmekte. Nitekim yeni 
SFPA kapsamındaki ilk Ortak Komite (JC) 
toplantısında Taraflar, böylesi ayrıcalıklı 
ortaklıktaki diyaloglarının bölgesel konularda ve 
özellikle Hint Okyanusu Tuna Komisyonu (IOTC) 
çerçevesinde işbirliğini geliştirmek adına nasıl 
güçlendirilebileceği konusunda karar aldı. 

SFPA kapsamındaki faaliyetler bütünüyle 
Seyşeller'de istihdam yarattı, yerel işgücü 
becerilerini geliştirdi, yeni ekonomik fırsatlar 
sağladı ve Seyşeller’in bölgede bir deniz ürünleri 
mükemmellik kutbu olma yolunda gelişmesine 
katkıda bulundu. 

Protokol, Seyşeller'de balıkçılık sektörünün 
sürdürülebilir gelişimini desteklemeye devam 
ederken, AB filosunun Seyşeller sularında 6 yıl 
boyunca avlanmasına izin veriyor. 50.000 ton 
referans tonajına dayalı olarak, AB'nin yıllık 
5.300.000 € mali katkısını öngörmekte. Bu 
katkının yıllık 2.800.000 Avro tutarındaki 
önemli bir kısmı, özellikle Seyşeller'deki 
balıkçılığın sürdürülebilir yönetimini teşvik 
etmek ve küçük ölçekli balıkçılığın gelişimini 
desteklemek için ayrıldı. Protokolün tüm süresi 
boyunca, AB gemi sahiplerinin yıllık 9.700.000 € 
'ya eşdeğer olan katkısı da dâhil olmak üzere 
toplam tahmini değer 58.200.000 €. 

Yayın Tarihi: 05.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_1215484201-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_1215484201-800x450.jpg
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AB’DE TARIM SEKTÖRÜNDE KADINLAR 

Fotoğraf:   https://www.euractiv.com/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_171933
0118-800x450.jpg  

AB’de tarımla uğraşan kadın sayısı son yıllarda 
yavaş yavaş artış göstermekte. 2016 yılı 
EUROSTAT verilerine göre AB genelindeki 
tarımsal işletmelerin ortalama % 29'u bir kadın 
tarafından yönetilmekte. Ancak bu veriler, üye 
devletlerarasındaki bazı önemli farklılıkları 
gizlemekte. Litvanya ve Letonya'da, tüm 
tarımsal işletmelerin neredeyse yarısı bir kadın 
tarafından yönetilmekte. Buna karşılık, Malta, 
Almanya, Danimarka ve Hollanda'da tarımsal 
işletme sahibi kadınların oranı % 10'u geçmiyor. 
Bu sorun, Avrupa'nın yeni nesil çiftçilerini tarım 
sektörüne çekmek için önemli bir zorluk olarak 
görünüyor. Bu nedenle ciddi bir konu olarak 
gündemde yerini almakta.  

Avrupa'nın tarım sektörüne yaşlı nüfus hâkim 
durumda. Kadın çiftçiler söz konusu olduğunda 
bu veri doğrulanmakta olup, kadın çiftçilerin 
sadece % 4,2'si 35 yaşın altında. Tarımda çalışan 
kadınların % 42'sinin 65 yaşın üzerinde olduğu 
göz önüne alındığında (erkekler için % 29,2 olan 
oranın aksine), gelecek yıllarda tarımda cinsiyet 
farkının açılma potansiyeli bulunmakta. Bununla 
birlikte, tarım alanında kariyer yapmak isteyen 
genç kadınlar için AB’de destekler bulunmakta. 
AB, yeni çiftçileri sadece gelir desteği yoluyla 
desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda genç 
kadınların çiftçiliğe başlamalarına yardımcı 
olmak için kırsal kalkınma fonları da sağlanıyor.   

Yayın Tarihi: 08.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE ABD TARIM KOTALARI 
ANLAŞMASINDA MUTABAKATA VARDI  

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD);  Birleşik Krallık’ın (BK), 
AB’den çekilmesinin ardından AB’nin Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) tarım kotalarını 
ayarlamaya ilişkin görüşmeleri tamamladı. 
Güncel ticaret akşına dayalı olarak, ne kadarlık 
bir kısmın AB-27’ye ve ne kadarlık bir kısmın 
BK’ye gideceğini belirlemek üzere AB kotalarını 
ikiye bölmeye ilişkin bu görüşmeler iki yıldır 
DTÖ çerçevesinde sürüyordu. Anlaşma sığır eti, 
kanatlı eti, çeltik, süt ürünleri, meyve ve sebze ve 
şarap gibi birçok üründe düzinelerce kotayı ve 
milyarlarca avroluk ticareti kapsıyor.  

Varılan anlaşma ile ilgili olarak görüşlerini 
paylaşan AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri 
Janusz Wojciejowski, en önemli ticaret partneri 
olan ABD ile bir anlaşmaya varmış olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Wojciejowski, bu anlaşmanın tarımsal ürün 
ticaretine ve piyasalara bir netlik ve istikrar 
getirdiğini belirterek, AB-ABD ikili ticaretinin ve 
ekonomik ilişkilerinin önemini hatırlattı.  

Avrupa Komisyonu AB-ABD Anlaşmasını kabul 
ettikten sonra, anlaşma onay süreci için Konsey 
ve Parlamento’ya gidecek.  

Yayın Tarihi: 08.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

İNGİLİZ HÜKÜMETİ, BİRLEŞİK KRALLIK İLE 
AB ARASINDA 2019'DA İMZALANAN GERİ 
ÇEKİLME ANLAŞMASININ BİR PARÇASI OLAN 
İRLANDA/KUZEY İRLANDA PROTOKOLÜ 
KAPSAMINDAKİ TAAHHÜTLERİNİ İHLAL 
EDEREK, GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE 
İLİŞKİN ÖDEMESİZ SÜRELERİ TEK TARAFLI 
OLARAK UZATMAYA KARAR VERDİ 

1 Ocak 2021'den bu yana, AB ile Büyük Britanya 
arasında uygulanan hayvan ve hayvansal 
ürünlerin ticaretine ilişkin yeni kurallar, 
özellikle Büyük Britanya ile Kuzey İrlanda 
arasındaki ticaret bağlamında zorluklara yol 
açtı.   

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_1719330118-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_1719330118-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/shutterstock_1719330118-800x450.jpg
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Brexit'ten sonra AB ile Birleşik Krallık 
arasındaki hayvan ve hayvansal kaynaklı 
ürünler ticaretinde ortaya çıkan sayısız sorunun, 
AB ile Kuzey İrlanda arasında bir "Ortak 
Veterinerlik Alanı" oluşturmaya yönelik AB-
İngiltere müzakerelerini başlatma yolunu 
açması bekleniyor. Öte yandan bu Büyük 
Britanya – ‘Eurogroup for Animals’ın yıllardır 
aradığı bir çözüm. 

Bununla birlikte, durum, özellikle Kuzey 
İrlanda'da, AB ile İsviçre arasında var olan 
modeli izleyerek bir AB/NI-GB Ortak 
Veterinerlik Alanı (CVA) müzakere edilmesi 
çağrısına yol açtı. 

CVA’nın, hayvan ve hayvansal ürünlerin 
ticaretinin yanı sıra hayvan hastalıklarının 
kontrolü için ortak bir alan sağlamakla birlikte; 
bu uygulama, sınırda veteriner kontrolünü 
kaldıracağı için, Birleşik Krallığı’n yeni gümrük 
kuralları kapsamında karşılaştığı uygulama 
sorunlarını kolaylaştırarak birçok hayvanın 
Kuzey İrlanda limanlarında bitmek bilmeyen 
fiziksel teftişlere maruz kalmasının da önüne 
geçeceği düşünülmektedir. Elbette bu, hayvan 
sağlığı kurallarının uyumlu hale getirilmesi 
konusunda anlaşmayı gerektirmektedir. 

Yeni gümrük yükümlülükleri 1 Ocak 2021 
itibarıyla yürürlükte olup, Büyük Britanya'dan 
Kuzey İrlanda'ya tüm hayvan ve hayvansal 
ürünlerin geçişi için geçerlidir. (İrlanda adası tek 
bir epidemiyolojik bölge oluşturduğundan bölge 
AB'nin SPS Alanının bir parçası).  

Koşul; AB kurallarına uygun olarak tam 
denetimden geçmektir. 

Yayın Tarihi: 08.03.2021 
Kaynak: Euro Group For Animals 

TÜRKİYE VE AB ARASINDAKİ “SİVİL TOPLUM 
DİYALOĞUNUN” 10. YILI KUTLANDI  

Türkiye ve AB sivil toplum gruplarını bir araya 
getiren diyalog programında, Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen 
programın 10. yıl dönümü; bir panel, sergi ve 

konseri içeren çevrimiçi bir programla kutlandı. 
“10 Yıllık Diyalog” başlıklı etkinlikte Dışişleri 
Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk 
Kaymakçı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Nikolaus Meyer-Landrut ve diğer üst düzey 
yetkililer ile gazeteciler gibi çeşitli konuşmacılar 
yer aldı. 

Panellerde, programın başlangıcından bu yana 
yürütülen projeler hakkında faydalanıcıların 
hikâyeleri yer aldı. Online etkinlikte diyalog 
programıyla ilgili projelerin fotoğraflarının 
gösterildiği sanal bir sergiye ve piyanist Gülsin 
Onay’ın kısa bir konserine yer verildi. 

Programın bir parçası olarak, yaklaşık 50 milyon 
Avro (60 milyon$) fon, yaklaşık 400 projeye ve 
diyaloğu amaçlayan 650’den fazla ortaklığa 
tahsis edildi. 

Yayın Tarihi: 09.03.2021 
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/ 

KIRSAL ALANLAR İÇİN UZUN VADELİ VİZYON: 
AVRUPALILAR KIRSAL ALANLARLA İLGİLİ 
GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞIYOR 

7 Eylül - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında kırsal 
alanlara yönelik uzun vadeli vizyona ilişkin 
çevrimiçi olarak yapılan ve tüm AB Üye 
Devletlerinden toplam 2.326 kişinin katılım 
sağladığı halkla istişarenin sonuçlarından 
bazıları özetle şöyle: 

Ankete katılanların %50'den fazlası, altyapının 
kırsal alanlar için en acil ihtiyaç olduğunu 
belirtti. Katılımcıların %43'ü su ve elektriğin 
yanı sıra bankalar ve postaneleri acil ihtiyaç 
olarak gösterdi. 

Katılımcılar, önümüzdeki 20 yıl içerisinde, kırsal 
alanların çekiciliğinin büyük ölçüde dijital 
bağlantının (% 93), temel hizmetlerin ve e-
hizmetlerin (% 94) mevcudiyetine ve çiftliklerin 
iklim ve çevresel performanslarının 
iyileştirilmesine (% 92) bağlı olacağını belirtti. 

Katılımcılara kırsal alanda yaşayan insanların 
toplum tarafından geride bırakılıp 

https://www.milliyet.com.tr/
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bırakılmadıkları sorulduğunda, yanıt verenlerin 
% 39'u bırakıldığını belirtti. Bu oran, çiftçilikle 
uğraşan (% 45), kırsal alanlarda yaşayan (% 41) 
ve uzak kırsal alanlarda yaşayan (% 56) 
katılımcılar için artmakta. Bu artışta bozulan 
altyapı ve hizmetler (% 61) en önemli nedenler 
olarak öne çıkıyor. 

Yayın Tarihi: 12.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  

KOMİSYON, ALG BİYOKÜTLESİ HAKKINDA 
BİLGİ MERKEZİ YAYINLADI 

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi 
(JRC) Politika için Bilgi sayfalarında, başlıca 
algler hakkında yeni bir bölüm yayınladı. Web 
sayfası, üretim konumlarının bulunduğu bir 
gösterge panosu da dâhil olmak üzere, 
Avrupa'daki alg biyokütle üretimiyle ilgili kesin 
verileri içermekte. Ayrıca devam eden araştırma 
projeleri, son yayınlar ve diğer yararlı bilgiler ile 
ilişkilendiriliyor. 

2022'de Avrupa Komisyonu tarafından, 
sürdürülebilir üretim ve tüketimi teşvik etmek 
adına algler üzerine bir strateji sunulması 
öngörülüyor. 

Yayın Tarihi: 12.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

HİNT OKYANUSU TON BALIĞI KOMİSYONU 
(IOTC) ÖZEL OTURUMUNDAKİ AKSAKLIĞA 
RAĞMEN, AB, SARIKANAT ORKİNOS İÇİN 
İYİLEŞTİRME PLANINA BAĞLILIĞINI GÜÇLÜ 
BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR 

IOTC kapsamında 8-12 Mart 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirilen özel oturumda Hint 
Okyanusu’ndaki sarıkanat orkinos stokunun 
iyileştirilmesi tartışıldı. 

AB, sarıkanat orkinos stok durumuna yönelik 
spesifik önlemler almak adına bu özel oturumun 
gerçekleştirilmesini talep etmişti. AB’nin açık 
hedefi, IOTC Bilimsel Komitesinin tavsiyeleri 
doğrultusunda bu stokun avlanmasını etkili bir 
şekilde azaltacak bir plan benimsemek. 

AB’nin bu konu üzerindeki hassasiyetine 
rağmen, IOTC Komisyonu bu haftaki özel oturum 
sürecinde yeni bir önlem üzerine anlaşamadı.  

AB, diğer bazı IOTC üyeleriyle yakın bir şekilde 
çalışarak, avlanmayı bilimsel tavsiyeler 
doğrultusunda sürdürülebilir seviyelere 
düşürme genel hedefini korurken, farklı IOTC 
üyeleri tarafından dile getirilen esneklik 
taleplerini mümkün olduğunca karşılamak adına 
birbirini izleyen üç teklif sundu, ancak yeterli 
desteği alamadı. 

AB şimdi, IOTC'nin Haziran ayındaki yıllık 
toplantıda sarıkanat orkinosu korumaya yönelik 
bir planı hayata geçirmesi için çabalarını 
sürdürecek. 

Yayın Tarihi: 12.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

TÜRKİYE, KATILIM ÖNCESİ AB 
FONLARINDAN DAHA FAZLA İSTİFADE 
ETMEYE ODAKLANIYOR  

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye’nin 
AB ile uyum çalışmaları kapsamında yapılacak 
projelerde katılım öncesi AB fonlarından 
yararlanmayı amaçladığını belirtti. 

Başkent Ankara’da düzenlenen Rekabetçi 
Sektörler Programı adlı etkinlikte, bu 
programların sağladığı mali ve teknik desteğin, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) Ar-
Ge ve yenilik yeteneklerini geliştirmelerine ve 
ihracat potansiyellerini artırmalarına yardımcı 
olacağını ifade etti. 

İki günlük organizasyon Türkiye ve AB’nin ortak 
endüstri politikasını teşvik etmeyi amaçlamakta.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Varank, IPA II 
döneminde KOBİ’lerin ve Türkiye’deki 
girişimcilerin Avrupa’nın önde gelen 
kurumlarıyla ortaklık kurduklarını ve büyük 
çaplı kooperatif projelerine katıldıklarını 
söyledi. 2021-2027 dönemini kapsayan IPA III 
döneminde de Türkiye’nin kapasite geliştirme 
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projelerine teknik desteğini devam ettireceği 
belirtildi.  

Yayın Tarihi: 15.03.2021 
Kaynak: https://www.aa.com.tr  

AB, NORVEÇ VE BİRLEŞİK KRALLIK, KUZEY 
DENİZİ'NDE ÖNEMLİ BALIKÇILIK 
DÜZENLEMELERİNİ TAMAMLADI 

2021 yılı için Kuzey Denizi'nde ortak olarak 
yönetilen balıkçılık stoklarına ilişkin üçlü 
düzenleme, toplam izin verilebilir av miktarını 
(TAC) ve 636.000 tondan fazla balığı kapsayan 
kota paylaşımını düzenlemekte. Buna paralel 
olarak, AB ve Norveç Kuzey Denizi, Skagerrak’da 
paylaşılan stoklar ve kota değişimleri için ikili 
istişareler gerçekleştirdi. 

Birleşik Krallığı’n AB'den ayrılmasının ardından 
üç taraf, Kuzey Denizi'ndeki önemli stokların 
yönetimi konusunda anlaşmak için bu yılın Ocak 
ayında ilk kez üçlü formatta bir araya geldi. İki ay 
süren müzakerelerden sonra, taraflar şu 
stokların ortak yönetimini sağlayan bir anlaşma 
imzaladı: morina balığı, mezgit, kömür balığı, 
bakalorya, pisibalığı ve ringa balığı. ICES bilimsel 
tavsiyeleri doğrultusunda, kotalara ilişkin 
anlaşma ile 6 stokun 5'i için maksimum 
sürdürülebilir ürün (MSY) seviyeleri belirlendi.  

Üç taraf, ilk kez üçlü bir ortamda düzenlenen 
izleme, kontrol ve gözetim konusunda işbirliği 
yapma konusunda da anlaştı. 

AB ve Norveç ayrıca kota değişimleri ve Kuzey 
Denizinde karşılıklı ulaşım ile ilgili üç tane iki 
taraflı anlaşma imzaladı. Her iki taraf da, Kuzey 
Denizi'nde ortak olarak yönetilen stoklar için 
karşılıklı erişim konusundaki düzenlemeyi 
yeniledi.  

Bu anlaşmalar ile AB'nin Norveç sularında 31 
Aralık 2020'den bu yana kısmen durdurulan 
balıkçılık faaliyetlerinin yeniden başlaması 
bekleniyor.  

Yayın Tarihi: 16.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

AB GIDA KAYIPLARI VE GIDA ATIKLARI 
PLATFORMU 

AB Gıda Kayıpları ve Gıda Atıkları Platformu'nun 
10. toplantısı sanal olarak 18 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı, gıda kaybı ve 
atık önleme konusundaki son gelişmeleri AB 
genelinde ve uluslararası düzeyde tartışma 
fırsatı sundu. 

Toplantı, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri 
Stella Kyriakides'in açılış konuşmasıyla başladı 
ve ardından 2022'den itibaren yeni bir görev için 
Platformu’n yeniden kurulması üzerine bir 
tartışma ile devam etti. Üye Devletler ve özel 
sektör kuruluşları da Platformun çalışmasının ve 
2019'da kabul edilen eylem önerilerinin 
sahadaki faaliyetlerini nasıl desteklediğini 
gösteren somut girişimleri sunmak için söz aldı. 

Komisyon, tarih işaretleme faaliyetlerinin yanı 
sıra gıda atığı ölçümü ve gıda atığının azaltılması 
için AB düzeyinde hedeflerin belirlenmesi 
(Çiftlikten Çatala Stratejisi'nin gıda atığı 
alanındaki amiral gemisi sayılan eylemleri) 
konusundaki çalışmaları hakkında bir 
güncelleme sağladı. Platform üyeleri ayrıca bu 
alanlardaki en iyi uygulamaları paylaştı. 

Son olarak, gündemde, Çiftlikten Çatala Stratejisi 
kapsamında sürdürülebilir iş uygulamaları için 
AB Davranış Kurallarının geliştirilmesi ve ayrıca 
AB’nin LIFE Programı aracılığıyla sunulan gıda 
israfını önleme girişimlerine destek konusunda 
Komisyon'un sunumları yer aldı. Toplantının 
kaydı ve sunumlar, toplantıdan sonra Avrupa 
Komisyonu'nun web sitesinde yayımlandı. 

Yayın Tarihi: 18.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 
ÜLKELERİ İÇİN PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ 
(PCM) EĞİTİMİ DÜZENLENDİ  

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği 
Bölgesel Koordinasyonu Merkezi (EİT-BKM), 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta-
Asya Alt Bölge Ofisi (FAO-SEC) işbirliğinde 16-

https://www.aa.com.tr/
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17 Mart 2021 tarihlerinde sanal ortamda proje 
döngüsü yönetimi eğitimi (PCM) düzenledi. 

Etkinlik İspanya'nın Madrid kentindeki IE 
Üniversitesi'nden problem çözme ve kamu 
politikası konularında geniş deneyime sahip 
Profesör Borja Santos Porras 
moderatörlüğünde, İngilizce, Rusça ve Türkçe 
dillerinde düzenlendi. Eğitimin temel amacı, 
projelerin geliştirilmesi ve uygulanması için 
gerekli olan PCM’nin temellerini ve araçlarını 
geliştirmekti. Katılımcılar ayrıca Problem Odaklı 
Yinelemeli Adaptasyon (Problem-Driven 
Iterative Adaption - PDIA) gibi yeni yaklaşımları 
da öğrendiler. 

 

İki gün boyunca, 10 EİT ülkesinden ve EİT, 
FAOSEC, EİT-BKM ve Türkiye Cumhuriyeti 
Tarım ve Orman Bakanlığı enstitüleri ve 
birimlerinden katılımcılar, Profesör Santos 
Porras'a PCM hakkında ayrıntılı sorular sorma 
fırsatı buldular. 

Eğitim, yeni EİT Gıda Güvenliği Bölgesel 
Programının uygulanmasını destekleme 
kapasitelerini artırmayı da amaçladı. Bu 
özellikle, EİT bölgesinde gıda güvensizliğini 
hafifletmek için projelerin geliştirilmesini 
desteklemek için tasarlanmıştır. 

EİT-BKM Koordinatörü ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Volkan 
Güngören, açılış konuşmasında, EİT bölgesinin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan 
projelerin başarılı bir şekilde uygulanması için 
proje döngüsü yönetiminin önemine vurgu 
yaptı. 

Ardından FAO Orta Asya Alt bölge Ofisi'nde 
kıdemli uzman olan Sumiter Broca söz aldı ve 

eğitimin PCM'ye hem temel hem de yeni 
yaklaşımlar getirdiğini dile getirdi. Bu farklı 
yaklaşımların, kullanıcıların karmaşık sorunları 
kök nedenlerine ayırmalarına ve olası çözümleri 
belirlemelerine yardımcı olacağını ifade etti. 

EİT Sekretaryası’nda Tarım ve Sanayi Direktörü 
olarak görev yapan Memduh Ünal, kapanış 
oturumunda tarımda insan kaynakları ve sosyal 
sermaye altyapısına yapılan yatırımın değerini 
vurgulayan bir açıklama yaptı ve çeşitli başarılı 
eğitim programları ve çalıştaylar düzenlediği 
için EİT-BKM’ye şükranlarını dile getirdi. 

Yayın Tarihi: 18.03.2021 
Kaynak: http://www.eco-

rccfs.org/Sayfa/Detay/1429 

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER KOMİTESİ 
(CVMP) 16-18 MART 2021 TOPLANTI ÖZETİ 
YAYIMLANDI 

Komite 25 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 
EMA/ ‘Hayvan Sağlığı Avrupa Bilgilendirme 
Günü’ programının odak noktasını, 2019/6/AB 
sayılı Veteriner İlaç Tüzüğünün uygulanması 
olarak açıkladı. 

 

Tüzük, 28 Ocak 2022'de yürürlüğe girdiğinde 
AB’de veteriner ilaçlarının yetkilendirilmesi ve 
kullanımına ilişkin mevcut kuralları modernize 
edecek. Söz konusu Tüzük ayrıca, veteriner 
ilaçlarının bulunabilirliğini ve güvenliğini 
artırmak için yeni önlemler içermekte ve 
antimikrobiyal dirence karşı AB eylemini 
geliştirir nitelikte. 
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Tüzüğün 
uygulanmasına hazırlık için Avrupa Komisyonu 
ve diğer AB ortaklarıyla yakın bir şekilde 
çalışıyor. 
Tüzüğün ana hedefleri: 
- Geliştirilmiş farmakovijilans kuralları yoluyla 
veteriner ilaçları geliştiren ilaç şirketlerinin 
idari yükünü azaltmak; 
- Küçük pazarlar için ürünler (küçük kullanım ve 
küçük türler) dahil olmak üzere yenilikçi 
veteriner ilaçlarının geliştirilmesini teşvik 
etmek; 
- Veteriner ilaçları için iç pazarın işleyişini 
iyileştirmek; 
- İnsanlarda enfeksiyonların tedavisi için belirli 
antimikrobiyallerin ayrılması da dahil olmak 
üzere, hayvanlarda antimikrobiyallerin ihtiyatlı 
ve sorumlu kullanımını sağlayan spesifik 
önlemler yoluyla antimikrobiyal dirençle 
mücadele için AB eylemini güçlendirmek. 

2019/6/AB sayılı Tüzük, 2001/82/AB sayılı 
Direktifi iptal ederek hem insan hem de 
veteriner ilaçları için merkezi pazarlama izni 
prosedürünü düzenleyen veteriner ilaçlarının 
yetkilendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin 
726/2004/AB sayılı Tüzüğün hükümlerini 
değiştirecek. 

Yayın Tarihi: 19.03.2021 
Kaynak: EMA  

SAHİL GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ: 3 AB AJANSI ÜYE 
DEVLETLERİ DESTEKLEMEK İÇİN 
İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR 

2016 Avrupa Sınır Sahil Güvenlik 
Yönetmeliğinde belirtilen yetkinin daha da 
geliştirilmesi için önemli bir adım atıldı. Avrupa 
Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), Avrupa 
Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) ve Avrupa 
Balıkçılık Kontrol Ajansı (EFCA) arasında, Üye 
Devletlerin sahil güvenlik görevlilerini 
faaliyetlerinde destekleme konusunda yenilenen 
işbirliği Avrupa Komisyonu tarafından 
memnuniyetle karşılandı. Söz konusu üç ajans, 
arama ve kurtarma dâhil olmak üzere güvenlik 
ve deniz güvenliği, sınır yönetimi, balıkçılık 
kontrolü, gümrük faaliyetleri, kanun yaptırımı 

ve çevre koruma konusunda ulusal makamları 
desteklemek için birlikte çalışmaya devam 
etmelerine olanak tanıyan yeni bir çalışma 
düzenlemesi imzaladı. 

Çalışma düzenlemesi, özellikle risk analizi ve 
denizcilik alanındaki tehditler hakkında bilgi 
alışverişi konusunda işbirliğini ve aynı zamanda 
temel haklara, veri koruma gerekliliklerine ve 
erişim haklarına uyumu kapsamakta. 

Frontex, EMSA ve EFCA arasındaki ilk çalışma 
düzenlemesi, 4 yıllık bir süre için Mart 2017'de 
yürürlüğe girdi. 2017 yılından bu yana, 3 ajans 
birlikte yakın bir şekilde çalışmakta, ilgili 
operasyonel bilgileri, Dünya gözlem 
araçlarından gelen verileri paylaşmakta ve Üye 
Devlet yetkilileri için eğitim ve en son 
teknolojileri sağlamakta. 

Yayın Tarihi: 19.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

FAO GENEL DİREKTÖRÜ QU DONGYU, DÜNYA 
SU GÜNÜ KUTLAMALARINDA "SUYUN 
KORUNMASI, İNSANLIĞIN KORUNMASI 
ANLAMINA GELİR" DEDİ 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 
2021 Dünya Su Günü'nü kutlamak için üst düzey 
bir sanal etkinliğe ev sahipliği yaptı. 

Dünya Su Günü her yıl 22 Mart'ta düzenleniyor 
ve temel odak noktası Sürdürülebilir Kalkınma 
Amacı (SKA) 6’ya ulaşmayı desteklemek : 2030 
yılına kadar herkes için temiz su ve sanitasyon.  

Dünya Su Günü 2021'i kutlamasında konuşan 
FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, suyun 
“gelişimin tüm yönleriyle önemli bir unsuru” 
olduğunu söyledi. Tüm paydaşları suyu korumak 
ve bu değerli kaynağa erişimi genişletmek için 
birlikte çalışmaya çağırdı. 

Açılış konuşmasında Qu Dongyu, FAO'nun 2020 
Gıda ve Tarım Durumu Raporuna göre “bir 
milyardan fazla insanın hayatının su kıtlığı veya 
su sıkıntısı ile ciddi şekilde kısıtlandığını” 
söyleyerek sorunun ciddiyetini anlattı. 
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Gelecekte, “nüfus artışı ve değişen yeme 
alışkanlıklarının su ihtiyaçlarını artıracağını ve 
su kullananların arasındaki rekabeti 
yoğunlaştıracağını" da sözlerine ekledi. 

Genel Direktör konuşmasında, herkesin suya 
güvenli bir şekilde erişmesini sağlamak için tüm 
paydaşları birlikte çalışmaya çağırdı: “Özel 
sektörün yaratıcılığına, sivil toplumun itici 
gücüne ve uluslararası toplumun dayanışmasına 
ihtiyacımız var. El ele tutuşarak ve birlikte 
çalışarak sinerji yaratmamız gerekiyor " dedi. 

Yaklaşık 2.2 milyar insan güvenli suya erişimi 
olmadan yaşıyor ve kişi başına yıllık mevcut tatlı 
su miktarı son yirmi yılda yüzde 20'den fazla 
azaldı, ancak büyüyen bir küresel nüfusu 
beslemek için daha fazla suya ihtiyaç var. Bu yılki 
Dünya Su Günü teması, “Suya Değer Verme”, bu 
hayati kaynağın daha iyi korunması için acil 
ihtiyacın altını çiziyor. 

Açılış konuşmasında, UNESCO Genel Direktörü 
Audrey Azoulay, suyun değerli bir “mavi altın” 
olduğunu belirterek, suya erişimdeki zorlukların 
eğitim ve ekonomik kayıplar açısından da 
ölçülebileceğini sözlerine ekledi. BM-Su Başkanı 
ve IFAD Başkanı Gilbert F. Houngbo 
konuşmasında, "suyun yaşam ve geçim için 
temel olduğunu" vurguladı ve su kaynaklarının 
yönetimini iyileştirmek ve 2030 yılına kadar  
SKA 6 ’ya erişmek istiyorsak ilerlemeyi 
hızlandırmak için harekete geçmemiz 
gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Etkinlikte ayrıca, her yıl dünya sularının mevcut 
durumuna ilişkin güncel bir genel bakış sağlayan 
BM Dünya Su Gelişim Raporu 2021'i duyurma 
fırsatı da sağlandı. FAO öncülüğündeki, gıda ve 
tarımda su kullanımı ile ilgili bölüm, suyun gıda 
güvenliği ve beslenme için ne kadar önemli 
olduğunu vurgulamakta. Suya daha iyi erişimi 
olan insanların yetersiz beslenme seviyelerinin 
daha düşük olma eğiliminde olduğu, bununla 
birlikte su eksikliğinin özellikle insanların gıda 
ve gelir için yerel tarıma bağlı olduğu bölgelerde 
kıtlık ve yetersiz beslenmenin önemli bir nedeni 
olabileceği ortaya konmakta. 

Qu Dongyu etkinlikte devamla, su kısıtının 
artmasının gıda güvenliği ve beslenmeyi tehdit 
ettiğini vurguladı: "Suya erişimdeki zorluklar ve 
artan kirlilik, gıda işleme de dahil olmak üzere 
tüm gıda tedarik zincirinde görülmekte ve gıda 
güvenliği, beslenme, sağlık ve ekosistem 
hizmetlerini etkileyerek savunmasız topluluklar 
için büyük riskler oluşturmakta.” 

 

Genel Direktör, değişen iklimde tarımdaki su 
kıtlığı ile başa çıkmayı sağlayacak ortak 
eylemlere ivme kazandıran, Su Kıtlığı Küresel 
Çerçevesi ortaklık programı (WASAG) ve 
FAO’nun su ve gıda güvenliği konulu çalışmasına 
dikkat çekti. Ayrıca, FAO’nun yakın zamanda 
başlattığı gıda ve tarım alanında kanıta dayalı 
karar vermeyi güçlendirmek için zengin bir veri 
serisi içeren El Ele Jeo-uzamsal Platformuna 
değindi. Sözlerinin devamında, ülkelerin su 
verimliliğini izlemelerine ve verimlilik 
boşluklarını azaltmak için çözümler bulmalarına 
yardımcı olan FAO portalı olan WaPOR’dan da 
bahsetti.  

Dünya çapında birçok proje ve program 
aracılığıyla FAO, tarımda daha verimli, adil ve 
çevre dostu bir su kullanımı yaratmayı ve SKA 
6'nın başarılması için çalışmayı taahhüt etmekte. 

https://www.unwater.org/publications/un-
world-water-development-report-2021/ 
linkinden bahse konu Rapora ulaşılabilir. 
 
Yayın Tarihi: 22.03.2021 
Kaynak: FAO 
 

https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2021/
https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2021/
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AB TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ 22-23 
MART 2021 TARİHLERİNDE TOPLANDI 

AB Üyesi Devletlerin Tarım ve Balıkçılık 
Bakanlarının bir araya geldiği mutat toplantıda, 
bitki zararlılarına karşı alınacak bitki sağlığı 
önlemleri, bitki zararlılarına karşı biyolojik 
kontrol ajanslarının kullanımı, OTP reform 
paketi (stratejik planlar, yeni sunum modeli, 
ödemelerin hedefine ulaşması, piyasa yönetimi 
ve istisnai önlemler), 2020 sonrası AB Orman 
Stratejisi, OTP’nin basitleştirilmesine ilişkin 
öneriler ve COVID-19 krizinin şarap sektörüne 
etkileri üzerinde görüştü. 

Yayın Tarihi: 23.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  
 
AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI İSPANYOL 
TARIMI İÇİN 'FIRSATLAR VE TEHDİTLER' 
OLUŞTURUYOR, PAYDAŞLAR UYARIYOR  

Avrupa Yeşil Mutabakatının İspanyol çiftçilere 
fırsatlar ve zorluklar sunduğunu belirten 
paydaşlar, İspanya'nın daha sürdürülebilir bir 
tarım modeline geçiş sürecinde daha fazla 
desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.  

Avrupa Komisyonu'nun Biyoçeşitlilik ve 
Çiftlikten Çatala stratejileri, amacı 2050'ye kadar 
AB'yi iklimden bağımsız bir ekonomiye 
dönüştürmek olan Avrupa Yeşil Mutabakatında 
Komisyon tarafından belirlenen iddialı yol 
haritasının merkezinde yer almakta. 

AB'nin amiral gemisi gıda politikası olan 
Çiftlikten Çatala (F2F) Stratejisi, pestisit 
kullanımında ve riskinde % 50 azalma, 
antimikrobiyallerin satışlarında %50 azalma ve 
organik tarım yapılan tarım arazilerinin %25 
oranına ulaşma hedefi de dahil olmak üzere 
sektörü yeşillendirmek için somut hedefler 
ortaya koyuyor. 

Bununla birlikte, Mayıs 2020'de 
yayınlanmasından on ay sonra, çiftçi örgütleri 
sektörün geleceği konusunda iyimser olmakla 
birlikte, "daha fazla gereksinimi daha az fonla 

karşılama" fikrinden duyduğu endişeyi dile 
getirdi. 

AB'nin tarım sübvansiyon programı Ortak Tarım 
Politikası'nın (OTP) farklı bir vizyonu için 
kampanya yürüten çiftçiler, çevre STK'ları ve 
gıda uzmanlarından oluşan 30 sürdürülebilir 
tarım örgütünün bir araya geldiği Başka Bir OTP 
('For another CAP') adlı dernek, stratejiyi yeşil 
geçiş yolunda "ilk adım" olarak nitelendirerek 
destekliyor. 

Koalisyonun sözcüsü Fernando Viñegla, 
İspanya'da değişimin gerçek olduğunu gösteren 
birçok örnek olduğunun altını çizdi. Viñegla'ya 
göre, "Strateji, iklim değişikliğine açık bir ülke 
olan İspanya için büyük bir fırsat. Sürdürülebilir 
seçenekler üzerinde hızlı çalışırsak, etki daha 
düşük olacak.”  

Yayın Tarihi: 23.03.2021 
Kaynak: Euractiv  

‘EUROGROUP FOR ANIMALS’, SİRKLERDE 
VAHŞİ HAYVANLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN 
GÜNCELLENMİŞ RAPORUNU YAYIMLADI 

Eurogroup for Animals’ın AB sirklerinde vahşi 
hayvanların kullanımına ilişkin güncellenmiş 
raporunu yayımladı. İlk versiyonu 2017'de 
yayımlanan rapor, AB sirklerinde halkı ve vahşi 
hayvanları ilgilendiren olayların kapsamlı bir 
listesini içeriyor. 

Güncellenen liste, 1995 ile 2019 yılları 
arasındaki 24 yılı kapsıyor ve AB sirklerinde 889 
vahşi hayvanı içeren 478 olayı içeriyor ve vahşi 
hayvanların sirklerde kullanımının sadece 
hayvan refahı için bir sorun değil, aynı zamanda 
önemli bir kamu güvenliği sorunu olduğunu da 
gösteriyor.  

Rapor ayrıca, ilgili ülkelerde yabani hayvanların 
kullanımına yönelik yasakların uygulanma 
sürecine özel olarak odaklanarak, AB Üye 
Devletlerinde sirklerde bu hayvanların 
kullanımına ilişkin artan sayıda yasaklama ve 
kısıtlamalara genel bir bakış sunuyor. Yabani 
hayvanların sirklerde kullanımı aşamalı olarak 
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kaldırılırken benimsenebilecek çözümler ortaya 
konmakta. 

20 Üye Devlet, vahşi hayvanların sirklerde 
kullanımına ilişkin bir yasağı şimdiden kabul 
etti. Sorunun sınır ötesi niteliği göz önüne 
alındığında, Eurogroup for Animals, AB çapında 
uyumlu ve tam bir yasağın tutarlı ve etkili bir 
çözümü garanti edebileceğine inanıyor. 

Yasaklar uygulandığında geçişi kolaylaştırmak 
için raporda ayrıca Eurogroup for Animals'ın 
üye kuruluşları tarafından yasaklanmış sirk 
hayvanlarını kurtarmak için uygun kurtarma 
merkezlerinin ve barınakların bir listesi de yer 
alıyor. 

Yayın Tarihi: 23.03.2021 
Kaynak: Euro Group For Animals 

EMFF / EMFAF: YENİ YÜRÜTME AJANSI, 1 
NİSAN'DAN İTİBAREN PROGRAM 
YÖNETİMİNİ DEVRALDI 

Yeni uzun dönem AB bütçesinin uygulanması ile 
birlikte bazı EASME yönetimli programlar yeni 
Avrupa İklim, Altyapı ve Çevre Yürütme 
Ajansı’na (CINEA) taşınıyor. 

1 Nisan'dan itibaren, Avrupa Denizcilik ve 
Balıkçılık Fonu (EMFF), LIFE Programı, Horizon 
2020 Enerji Verimliliği ve Horizon 2020 
Toplumsal Mücadelesi 'İklim eylemi, çevre, 
kaynak verimliliği ve hammaddeler' bu yeni 
ajans tarafından yönetilecek. 

Avrupa Komisyonu (EU2021/173) tarafından 
yeni kurulan CINEA, faaliyetlerine 1 Nisan 
2021'de başlayacak. CINEA 2021-2027 
döneminde, Horizon Europe, LIFE, EMFF, İklim 
İnovasyon Fonu, Yenilenebilir Enerji Finansman 
Mekanizması ve Connecting Europe Facility 
(CEF) bölümleri de dâhil olmak üzere, toplam 
bütçesi 52 milyar Avro olan ilgili Birlik 
programlarını yöneterek Avrupa Yeşil 
Mutabakatının uygulanmasını destekleyecek. 
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu yakında, 
Ortak Balıkçılık Politikasının (CFP), Birliğin 
denizcilik politikasının ve AB’nin uluslararası 

okyanus yönetimi gündeminin uygulanması için 
iddialı bir destek paketi olan yeni Avrupa 
Denizcilik Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
Fonu (EMFAF) ile değiştirilecek. EASME'nin 
EMFF Birimi, CINEA'nın Sürdürülebilir Mavi 
Ekonomi Birimi olacak. 

Yayın Tarihi: 23.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

23 MART 2021'DE AGRIFISH KONSEYİ'NİN 
ARDINDAN KOMİSYON YETKİLİSİ 
SINKEVIČIUS'UN BASIN AÇIKLAMASI 

AB Komiseri Sinkevičius yaptığı basın 
açıklamada, Konsey’in Birleşik Krallık (BK) ile 
paylaşılan stoklar için balıkçılık imkânlarına 
ilişkin B planını kabul ettiğini bildirmiştir. 
Anlaşma ile 31 Temmuz’a kadar geçici toplam 
izin verilebilir av miktarı (TAC) – 2021 bilimsel 
tavsiyesi için AB’nin payı 7/12 seviyesinde. 

Bu anlaşma AB’ye BK ile süregelen 
müzakerelerine zaman kazandırmakta olup 
Avrupalı balıkçılara geçerliliği 31 Mart’ta sona 
erecek olan mevcut geçici TAC sonrasında 
faaliyetlerini sürdürmelerini sağlıyor. 

Yayın Tarihi: 23.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

FAO+TÜRKİYE: GIDA GÜVENLİĞİ VE DOĞAL 
KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ 
İÇİN ORTAKLIK RAPORU YAYIMLANDI 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
ile ülkemiz arasındaki ilişkiler 70 yılı aşkın bir 
geçmişe dayanmakta ve bu süre zarfında, tarım, 
ormancılık, balıkçılık, kırsal kalkınma gibi birçok 
alanda ortak çalışmalar hayata geçirilmiştir.  

Türkiye, hem FAO’dan geniş çaplı destek alan 
hem de Donör ülke olma özelliği ile bölgesel ve 
küresel düzeyde FAO aktivitelerine finansal ve 
teknik destek sunan bir partner konumunda yer 
almaktadır. Ülkemiz FAO Genel Bütçesine yaptığı 
katkı oranı ile en çok katkı yapan ülkeler 
arasında yer almaktadır.  
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FAO ile Hükümetimiz arasında tarım, 
ormancılık, balıkçılık, kırsal kalkınma gibi 
alanlarda uzun süredir devam eden işbirliğinin 
ulusal ve uluslararası kamuoyunda daha fazla 
görünürlüğünün sağlanmasına katkı sunulması 
amacıyla FAO tarafından Bakanlığımız ile 
işbirliği içerisinde  “FAO+Türkiye: Gıda güvenliği 
ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi 
için ortaklık" temalı Rapor hazırlandı. 

Raporun önsözünde, Tarım ve Orman Bakanı 
Sayın Bekir Pakdemirli, "Bu değerli rapor, 
Türkiye ile FAO arasında işbirliği yoluyla 
yürütülen ortak çabalarımız ile devam etmekte 
olan ve gelecekteki projelerimiz hakkında 
derinlemesine bilgi vermektedir. Uzun vadeli 
işbirliğimizin önümüzdeki dönemde ortak 
faaliyetlerle daha da güçlendirileceğine 
inanıyorum ve bu raporun okuyucularının FAO 
ve Türkiye ortaklığı hakkında bu vesileyle daha 
fazla bilgi edinmesini umuyorum” ifadelerini 
kullandı. 

 

FAO Orta Asya Alt bölge Koordinatörü ve FAO 
Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, "Raporun hem 
FAO ile Türkiye arasındaki ortak öncelikleri hem 
de 2030 yılına kadar SKA’ya ulaşmak amacıyla 
mevcut işbirliğini ilerletme konusundaki 
karşılıklı istekliliği yansıttığını" belirtti. Gutu, 
”Daha da güçlü bir ortaklık kurabileceğimiz çok 

iyi bir temel oluşturduğumuza inanıyorum " diye 
ekledi. 

24 Mart 2021 tarihinde FAO’nun ve 
Bakanlığımızın Twitter sosyal medya 
adreslerinden ve FAO'nun Youtube hesabından 
söz konusu Raporun duyurusu (lansmanı) 
gerçekleştirildi. 

Raporda ortak öncelikleri ve Türkiye'nin FAO’ya 
katkılarını özetlenmekte. Orta Asya, Kafkaslar, 
Orta Doğu ve Afrika genelinde ortaklık 
aracılığıyla yoksulluğun azaltılması, tarım ve 
kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi, beslenme, 
gıda güvenilirliği, hayvan ve bitki genetik 
kaynakları ve doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetimi gibi birçok konuda farklı program ve 
projelerin katkılarına vurgu yapılmaktadır. 

Rapor, ilgili Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na atıfta bulunarak Türkiye'nin FAO 
kapsamındaki çalışma alanlarına katkılarının 
ayrıntılarını sunmakta ve ortaklık boyunca 
önemli olayların bir zaman çizelgesini ortaya 
koymaktadır.Raporda ayrıca, 2000 ve 2020 
yılları arasında gerçekleşen operasyonel 
projeler de dahil olmak üzere Türkiye tarafından 
finanse edilen projeler de listelenmektedir. 

Söz konusu Raporun PDF formatına  
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb
2373en  linkinden ulaşılabilmektedir.  

Raporun tanıtım videosuna  
ninhttps://www.youtube.com/watch?v=rDX1v
C5GGYg  bağlantısından ulaşılabilmektedir. 

Yayın Tarihi: 24.03.2021 
Kayna: FAO 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM KIRSAL BULGAR 
TOPLUMLARINA DESTEK SUNUYOR  

Aile çiftçiliği kolay bir iş olmamakla birlikte, genç 
bir Bulgar çift sürdürülebilir tarımın başarılı bir 
iş girişimi olabileceğini gösterirken, AB'nin en 
yoksul bölgelerinden birinin yeniden 
canlanmasına da yardımcı oldu.  

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2373en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2373en
https://www.youtube.com/watch?v=rDX1vC5GGYg
https://www.youtube.com/watch?v=rDX1vC5GGYg
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Genç Bulgar çiftçiler Dimitar Stanchev ve Ralitsa 
Kuneva, 12 yıldan uzun süredir Bulgaristan'ın 
güneydoğusundaki Strandzha Dağları'nda 
bulunan arı kovanlarına bakıyorlar. 

İki genç çiftçi yılda 35-40 ton organik bal üretip 
işleyerek bunların 18 tonunu AB pazarına ihraç 
ediyor. 

Coğrafi işareti alarak tescil edilen manna balı ve 
diğer yeni bal ürünleri gibi ürünlerin üretiminin 
yanı sıra, çift yerel topluluklarına da büyük 
yatırım yapıyor. 

Bal üretimlerinin yanı sıra, kendi işleme 
tesislerini işletiyorlar ve konukların doğrudan 
çiftlikten gelen yiyecekleri tadabilecekleri 
restoranları için gereken organik sebzeyi 30 
hektarlık alanda yetiştiriyorlar. 

Gelişen işlerine yatırım yapmanın yanı sıra, yerel 
köyleri Indje Voivoda'ya da yatırım yapan çift, 
sokaklarını kendi paralarıyla asfaltlıyor, eko-
parkurlar ve bisiklet yolları inşa ediyor ve ayrıca 
yakında bölgenin eşsiz yiyeceklerini sunmak için 
bir festival başlatmayı hedefliyor. 

Çift bunu yaparken, AB'nin tarımsal tedarik 
zincirlerini kısaltmayı ve çiftçilere daha iyi 
gelirler sunmayı amaçlayan amiral gemisi gıda 
politikası Çiftlikten Çatala stratejisinin temel 
hedeflerini örnekliyor. 

Yayın Tarihi: 24.03.2021 
Kaynak: Euractiv 

FAO, TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARIM VE 
ORMAN BAKANLIĞI VE METRO TÜRKİYE 
YEMEK HİZMETLERİ VE KONAKLAMA 
SEKTÖRÜNDE GIDA İSRAFIYLA MÜCADELE 
EDECEK 

Oteller, restoranlar ve yemek hizmetleri, gıda 
kaybını ve israfını azaltmada hayati bir role 
sahiptir. Bu rol; gıdayı nasıl ürettiklerini, 
menüleri nasıl oluşturduklarını ve gıda 
artıklarını nasıl yönettiklerini gözden geçirmeyi 
kapsar. 

Bu alandaki gelişmeleri sağlamak için, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortak 
eylemlerde bulunmak üzere kamu ve özel sektör 
aktörlerini bir araya getiriyor. Bu amaçla FAO, 
Metro Türkiye  (otel, restoran ve catering 
şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamada 
uzmanlaşmış lider bir uluslararası toptan satış 
şirketi olan METRO AG'nin bir yan kuruluşu) ve 
Bakanlığımız; otel, lokanta, catering ve 
konaklama sektöründeki gıda kaybı ve israfı 
sorununu ortaklaşa ele almayı taahhüt etti.  

FAO, Bakanlığımız ve Metro Türkiye, 
uzmanlıklarını ve çabalarını birleştirerek, 
işletmelerin gıda israfını azaltmak adına 
izleyebilecekleri gıda ve konaklama sektörü için 
rehberlik, kontrol listeleri ve ipuçları 
geliştirmeyi hedefliyor. Kılavuz, gıda israfını 
önlemeye yönelik tavsiyelerin yanı sıra ihtiyacı 
olan kişilere bağışlar veya artıkların ve/veya 
yenmeyen gıda atıklarının başka amaçlarla 
yeniden kullanılması (örn. besleme, kompost 
yoluyla enerjiye geri kazanım, vb.) gibi 
önlenemez gıda fazlasının nasıl kullanılacağına 
ilişkin bilgileri içerecek. 
 
Yayın Tarihi: 24.03.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

YENİ EYLEM PLANI AVRUPA'DA ORGANİK 
TARIMI VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİ 
ARTIRACAK 

Avrupa Komisyonu, organik sektörün gelişimini 
hızlandırmak için yeni bir eylem planı yayımladı. 
Plan, AB'nin Çiftlikten Çatala ve Biyoçeşitlilik 
Stratejilerinde belirtildiği gibi, 2030 yılına kadar 
organik tarım kapsamındaki tarım alanlarının, 
toplam tarım alanlarının % 25'ine ulaşması ve 
organik su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir 
artış sağlamak için organik ürünlerin üretim ve 
tüketimini artırılmasını hedefliyor.  

23 eylem etrafında yapılandırılan plan, sektöre 
doğru araçları sağlayarak ve organiklerin iklim 
değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kaynak 
yönetimindeki rolünü artırarak, daha sağlıklı ve 
biyolojik çeşitlilik içeren ekosistemlere katkıda 
bulunmakta. Su ürünleri yetiştiriciliği de dâhil 
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olmak üzere organik tarım, yüksek çevre ve 
hayvan refahı standartlarında üretilen kaliteli 
gıdaya yönelik artan toplumsal talebe cevap 
vermekte. Planın, doğanın korunmasına katkıda 
bulunması ve ekosistemlerin bozulmasının 
tersine çevrilmesine yardımcı olması bekleniyor. 
Bununla birlikte, Yeşil Mutabakatın 
sürdürülebilir gıda üretimi ve tüketimine geçiş 
hedefinde önemli bir rol oynamakta. 

Toplam kültür balıkçılığı üretiminin (2015) 
yalnızca % 4'üne sahip olan organik su ürünleri 
yetiştiriciliği, Avrupa'da hala başlangıç 
aşamasında. Ancak son zamanlarda, sektör hızlı 
bir ivme kazandı. EUMOFA AB Balık Marketi 
2020 baskısı, son 5 yılda organik kültür 
balıkçılığı ürünlerinin tüketiminde % 20, Fransa 
örneğinde ise % 48'e kadar artış olduğunu 
bildirmekte. Talebin önemli bir kısmı Birleşik 
Krallık ve Norveç’ten yapılan ithalat ile 
karşılanmakta. EUMOFA, bu büyüme 
potansiyeline ve AB üreticileri için yarattığı iş 
imkânlarına dikkat çekmekte. 

Yayın Tarihi: 25.03.2021 
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26 MART 2021’DE YAPILAN ÜÇLÜ (SÜPER 
TRİLOG) TOPLANTI TÜM SORUNLARI 
ÇÖZMEDİ AMA DOĞRU YÖNDE ATILMIŞ BİR 
ADIMDI 

Portekiz Dönem Başkanlığı’nın girişimiyle OTP 
reform dosyası üzerinde çalışan üç raportörü ve 
Portekiz Dönem Başkanlığını bir araya getiren 
üçlü toplantı 26 Mart 2021’de yapıldı. 
Toplantıda OTP’nin yeni sunum modeli (New 
Delivery Model – NDM), aktif ya da gerçek çiftçi 
tanımı ve istisnai kriz önlemleri gibi başlıklar ele 
alındı.  

10 saat süren müzakereler sonrasında sınırlı 
sayıda konu üzerinde uzlaşmaya varıldı. Yeni 
Sunum Modeline ilişkin detaylarda ve aktif çiftçi 
tanımı üzerinde anlaşma sağlanamazken, 
şaraplık bağ alanlarının dikimine izin verilmesi 
planının 2045 yılına kadar uzatılması ve kısmen 
ya da tamamen alkolü azaltılmış şarapların 
coğrafi işaret alma olanağının değerlendirilmesi 

üzerinde mutabakata varıldı. Aynı şekilde, 
taraflar, Menşe İşareti (PDO) ya da Mahreç 
İşareti (PGI) alarak coğrafi işaret korumasından 
faydalanan ürünlerin arzına ilişkin 
düzenlemenin uzatılması konusunda da 
prensipte anlaştı. Toplantıda anlaşma sağlanan 
konular daha sonra büyükelçiler tarafından 
teknik düzeyde bir kez daha görüşülecek.  

Toplantı sonrasında her bir kurumun OTP 
reformunun tamamlanması için taahhüdünü ve 
sorumluluğunu ortaya koyması nedeniyle 
Avrupa tarımı için güzel bir gün yaşandığını 
ifade eden Antunes, yine de temkinli konuştu: 
“Her şey üzerinde anlaşma sağlanana kadar hiç 
bir şey üzerinde anlaşma sağlanmış değildir.”  

Yayın Tarihi: 29.03.2021 
Kaynak: Euractiv 

AVRUPA KOMİSYONU TARIMSAL PİYASALAR 
KISA DÖNEM GÖRÜNÜM RAPORUNU 
YAYIMLADI 

Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Genel Müdürlüğü (DG AGRI) tarafından 30 Mart 
2021’de yayımlanan rapora göre, AB tarım 
sektörü, COVID 19 krizinde dayanıklılığını 
gösterdi. Sektör, görece olarak artan perakende 
satışlar ve evlerde artan tüketim sayesinde 
ayakta kalmayı başardı. Aşılama kampanyasının 
hız kazanması ile birlikte, dinamik küresel 
talebin artacağına ve restoran-kafe-barların 
açılacağına ilişkin iyimser beklentiler yükselişte.  

Raporda, tarım sektöründeki son eğilimlere ve 
her bir tarım-gıda sektörü için tahminlere 
detaylı bir şekilde yer verilmekte.  
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